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KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 
 

Nr.______Prot.       Tiranë, më ____.____.2021 

        

V E N D I M 
 

   Nr. 220, Datë 16.11.2021 

 

Mbështetur nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi mori në shqyrtim 

ankesën nr. 117, datë 17.06.2021, të Shoqatës Aleanca LGBT, përfaqësuar nga znj. Xh.K., ku 

pretendohet diskriminim i komunitetit LGBTI, në formën e gjuhës së urrejtjes, për shkak të 

“orientimit seksual”, “identitetit gjinor”, “karakteristikave të seksit”, “përkatësisë prindërore,” 

dhe “përgjegjësisë prindërore” nga A.P. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës së mësipërme, Komisioneri
1
,  

 

 

K O N S T A T O I: 

 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Sipas shpjegimeve të dhëna në ankesë, rezulton se në emisionin “Shqipëria Live”, të datës 

09.06.2021, A. P. është shprehur se: “Deri më tani unë kurrë nuk i kam parë homoseksualin ose 

lezbiken si njerëz të sëmurë, madje kam luftuar me konceptin, që të qenurit gej është sëmundje. 

Por, ndërsa shikoj një avancim të gjendjes së komunitetit LGBT në botë, përmes një propozimi 

për një eksperiment social për të gjithë shoqërinë, unë sot po deklaroj se këta individë dhe ky 

komunitet, këto nisma janë nisma që vijnë nga një komunitet i sëmurë”2. 

                                                           
1
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën KMD. 

2
 Referuar minutave 7:36 – 7:44, të emisionit “Shqipëria Live”, të datës 09.06.2021. 
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Sipas subjektit ankues, deklarata e sipërcituar e A.P. përbën diskriminim të hapur ndaj 

komunitetit LGBTI, si dhe njëkohësisht pretendohet se gjuha e përdorur ngjall urrejtjen ndaj këtij 

komuniteti.  

 

II. Ndjekja e proçedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

Komisioneri mori në shqyrtim çështjen e sipërcituar, në referencë të kompetencës së parashikuar 

në nenin 32, pika 1, gërma a), të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”3
, të 

ndryshuar, që i atribuon të drejtën të kryejë hetime administrative pas marrjes së 

informacionit të  besueshëm për shkelje të këtij ligji.  

 

Ligji nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar, rregullon zbatimin dhe 

respektimin e parimit të barazisë, bazuar në një listë jo shteruese shkaqesh, por në mënyrë të 

shprehur neni 1, i ligjit parashikon mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të “orientimit seksual”, 

“identitetit gjinor”, “karakteristikave të seksit”, “përkatësisë prindërore,” dhe “përgjegjësisë 

prindërore”, duke përcaktuar se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të 

barazisë dhe mosdiskriminimit në lidhje me racën, etninë, ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet 

politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, gjininë, identitetin 

gjinor, orientimin seksual, karakteristikat e seksit, jetesën me HIV/AIDS, shtatzëninë, përkatësinë 

prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, 

vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, pamjen e jashtme, aftësinë e 

kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër.” 

 

Neni 5, i ligjit nr.10 221/2010  “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar, parashikon 

ndalimin e diskriminimit për shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji. Sipas këtij neni 

ndalohet gjithashtu mosmarrja në shqyrtim, sipas rasteve të përmendura në nenin 3 të këtij ligji, 

të një ankimi ose procedure, si dhe çdo forme tjetër sjelljeje, që pengon zbatimin e parimit të 

trajtimit të barabartë.  

 

Neni 7, i LMD, të ndryshuar, parashikon shprehimisht: “1. Çdo veprim ose mosveprim i 

autoriteteve publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët 

publikë ose privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi 

personash, ose që i ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata 

ndodhen në rrethana të njëjta ose të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë ose grupe të 

tjera personash, përbën diskriminim. 2. Eliminimi i të gjitha privilegjeve dhe i diskriminimit të 

padrejtë, garantohet për cilindo, në bazë të të drejtave vetjake, politike, ekonomike, shoqërore 

dhe kulturore të siguruara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe aktet ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, si dhe nga ligjet në fuqi. 3. Autoritetet publike kanë 

                                                           
3
 Në vijim do t’i referohemi me shkurtesën LMD. 
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detyrimin për të promovuar barazinë dhe për të parandaluar diskriminimin gjatë ushtrimit të 

funksioneve të tyre.” 

 

Hapat proçedurialë të ndjekur nga strukturat përkatëse të Komisionerit për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, paraqiten si më poshtë vijojnë:  

A. Pas analizimit të ankesës nr. 117, datë 17.06.2021, së Shoqatës Aleanca LGBT, përfaqësuar 

nga znj. Xh.K., u konstatua se nga pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e 

parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar. Për këtë arsye, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

filloi proçedurat përkatëse për shqyrtimin e saj. 

B. Mbështetur në nenin 33, pika 7
4
, të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi iu drejtua A.P., 

me shkresën nr. 927/1, datë 23.06.2021, ku kërkohej informacion, mbi çështjen objekt 

ankese. 

 

- Në kushtet kur, zarfi me shkresën e sipërcituar u kthyen mbrapsht nga shërbimi postar 

me shënimin “Refuzuar”, shkresa nr. 927/1, datë 23.06.2021, iu dërgua elektronikisht 

ankuesit, nëpërmjet e-mailit zyrtar, në datën 28.06.2021. 

 

- Në vijim, A.P. iu drejtuar Komisionerit me e-mailin e datës 02.07.2021, nëpërmjet së 

cilit dërgoi shkresën me lëndë “Kërkesë paraprake proceduriale”, ku kërkon 

informacion dhe sqarime të mëtejshme, lidhur me ankesën e depozituar kundër tij.  

 

- Me shkresën nr. 927/2 prot., datë 07.07.2021, drejtuar A.P., Komisioneri e sqaron, lidhur 

me paqartësitë e parashtruara si dhe i dërgon bashkëlidhur kopje të ankesës së 

depozituar nga ana e Shoqatës Aleanca LGBT. 

 

- Në vijim, nëpërmjet e-mailit të datës 09.07.2021, A.P. dërgoi parashtrimet e tij lidhur 

me pretendimin për diskriminim të Shoqatës Aleanca LGBT.  

 

Në shkresën e tij citohet si vijon: 

 

“Në radhë të parë konstatoj që ju keni transkriptuar të copëtuar, montuar, veҫuar  
qëndrimin tim duke e shkëputur tërësisht nga konteksi i asaj që është thënë, duke mos  

                                                           
4
 Neni 33, pika 7, i ligjit 10 221/2010, parashikon:“Me marrjen e ankesës, komisioneri verifikon faktet. Për këtë 

qëllim, komisioneri mund t’u kërkojë ankuesit dhe personit kundër të cilit është drejtuar ankesa, të paraqesin 
parashtrime me shkrim brenda 30 ditëve nga dita që palët marrin njoftimin. Kur e çmon të nevojshme, komisioneri 
merr informacione dhe nga çdo person ose burim tjetër”. 
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transkriptuar të plotë gjithë qëndrimin tim në emisionet në të cilat jam thirrur për të  

dhënë qëndrimet e mia si Pastor, si klerik, si përfaqësues i doktrinës krishtere. Ndaj ju si  

Komisioner bazuar në nenin 32, të Ligjit Për Mbrojtjen nga Diskriminimi keni për detyrë të  

jeni i paanshëm, i rregullt në shkresat tuaja, të hetoni e të garantoni proces të rregullt  

për palët. Ndaj sugjeroj, që të rishikoni transkriptimet tuaja të cituara në shkresë për  

shkak se janë jo në përputhje me atë ҫfarë unë kam thënë dhe janë tërësisht të  
shkëputura nga rrjedha e qëndrimit tim.  

Qëndrim im i shprehur në këto emisione është tërësisht i bazuar në besimin tim të  

krishterë, kur jam pyetur për temën nga drejtuesit e emisionit (referuar qëndrimeve të  

mëparshme të Xh.K. për zëvëndësimin e palëve Nënë dhe Baba me Prind 1 dhe  

Prind 2) unë kam dhënë përgjigje për atë që jam pyetur, duke shprehur qartë atë ҫfarë  
unë besoj dhe atë ҫfarë përfaqëson doktorina kishtare që unë përfaqësoj si Pastor. Pra  

qëndrimi im është i perifrazuar edhe në Bibël. 

 Ato që kam thënë i kam bazuar posaҫërisht tek mbrojta e institucionit të familjes, që  
besimi im i krishterë e ka linjë të filozofizë së saj kishtare, por edhe tek besimi dhe  

mbrojtja që Kushtetuta jonë detyron shtetin të mbrojë familjen (Neni 53/2) në përputhje  

me detyrimin e Shqipërisë nga e drejta ndërkombëtare, përfshirë Konventën për të  

Drejtat e Fëmijës (KDF). 

Thëniet e mia janë të bazuara tërësisht në themel të besimit tim të krishterë, ku si besim,  

fe por edhe në Bibël për komunitetin tonë: Familja duhet të mbrohet detyrimisht për të  

mirën e individëve, si dhe për të mirën më të madhe të përbashkët.  

Unë si Pastor nuk kam diskrimuar kurrë asnjë njeri, nuk diskriminoj askënd, sepse besimi  

im nuk e lejon këtë gjë, por përkundrazi unë gjithmonë shpalos botëkuptimin tim, kur  

pyetem nga mediat, që është plotësisht në përputhje me ligjin dhe mbrohet nga  

Kushtetuta e RSH (neni 24) dhe KEDNJ (neni 9 dhe 10).  

Asgjë që kam thënë nuk ka patur dhe nuk ka qëllim të nxisë urrejtje për më tepër nuk  

kam bërë as thirrje të tilla, por përkundrazi unë nuk urrej askënd dhe dëshiroj që të gjithë  

të jetojnë së bashku paqësisht.  

Unë i pyetur në emision nga gazetarët në lidhje me qëndrimin tim, kam shprehur hapur  

qëndrim tim kishtar, doktrinar, teologjik, Biblik, i cili është i mbrojtur posaҫërisht sipas  
Kushtetutës shqiptare (neni 24) dhe ligjit ndërkombëtar KEDNJ (neni 9 dhe 10).  

Për sa më sipër kërkoj fillimisht t’ju sqaroj qëndrimin tim të bazuar në BIBËL, në besimin tim,  

në komunitetin që unë përfaqësoj, si edhe t’ju sjell në vëmëndje se ҫfarë thuhet në Librin e  
Shenjtë të BIBLËS për familjen, homoseksualitetin etj, si më poshtë vijon: 

I lexova me shumë kujdes dy letrat tuaja. Me lejoni t’ju them se unë po akuzohem për  

shkak të besimit tim. Është paradoks, ndodhemi në fillim të dekadës së katërt pas rënies së  
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regjimit të komunizmit në Shqipëri dhe faktet tregojnë se proceset e hetimit ndaj klerikëve të  

njohur në Shqipëri, instalohen dhe montohen si dikur në kohën e regjimit komunist.  

Ne ende ruajme të freskët në memorien tonë kolektive persekutimin më të egër ndaj klerikëve  

dhe udhëheqësve të besimit, që u zhvillua në Shqipërinë komuniste. Akuza e cila më shtyn të  

shkruaj këtë letër, fatkeqësisht parashtron të njëjtën paradigmë mbi klerikët sot.  

Unë po akuzohem vetëm për shkak se shpall besimin tim dhe Biblën. Këtë nuk e bëj me  

urrejtje, por me dashuri. Besimi im në Zotin e Ringjallur më mëson t’i dua të gjithë njerezit,  

madje armiqtë. Theksoj se përfaqësues të komunitetit LGBTQI+ nuk janë armiqtë e mi, unë i dua  

dhe lutem për ta besnikërisht. 

  

Shërbimi im si pastor (klerik/udhëheqës fetar) prej gati 30 vjetësh, është përmbushja e  

thirrjes dhe misionit që kam nga Zoti për t’i shërbyer njeriut, familjes dhe shoqërisë Shqiptare.  

Besoj që këtë mision të shenjtë e kam kryer dhe vijoj ta kryej me përkushtim ndaj Zotit dhe  

dashuri ndaj njerëzve, përmes komunikimit në shërbesat fetare dhe konferenca brenda dhe  

jashtë vendit, por dhe në agorën e debatit publik (televizione dhe radio të ndryshme në vend),  

pothuaj ҫdo javë përgjatë 13 viteve të fundit. 
  

Në të gjitha emisionet televizive dhe në radio, në të cilat kam qenë i ftuar të marr pjesë  

në një bisedë apo debat, ku në qendër kanë qenë tema që lidhen me martesën brenda të  

njëjtës gjini, ndryshimin e nocioneve ‘Mami’ dhe ‘Babi’ dhe zëvendësimi i tyre me ‘Prindi 1’ dhe 

‘Prindi 2’, theksoj se kam qenë i ftuar në cilësinë e pastorit (klerikut/udhëheqësit fetar), një të 

vërtetë të cilën e theksoj në programet televizive, ku kam qenë i pranishëm dhe prej të cilave ju  

si Komisioner keni veҫuar citime nga komunikimi im publik dhe ju siguroj që komunikimi dhe 

mesazhet që kam ndarë, janë thelbësisht në esencë dhe përmbajtje pjesë e doktrinës së besimit që 

zbulohet në Shkrimin e Shenjtë (Bibla).  

 

Bibla dhe tradita Judeo-Kristiane, qartësisht, mësojnë se ‘koncepti prind’ përbëhet nga  

dy persona me gjini të ndryshme; përkatësisht një burrë dhe një grua, që janë babi dhe mami.  

Dhe njëherë cilësoj se, komunikimi im në media lidhur me temat e sipërpërmendura,  

mbështetet besnikërisht në doktrinën dhe mësimin e Shkrimeve të Shenjta mbi raportet intime  

brenda të njëjtës gjini, martesës brenda të njëjtës gjini dhe konceptet ‘Prindi 1’ dhe ‘Prindi 2’.  
Besoj se në esencë, komunikimi im ka qenë doktrinalisht i saktë, etikisht korrekt, duke theksuar  

se qëndrimi im ka qenë të ruaj strukturën e martesës mes një burri dhe një gruaje dhe vlerat e  

familjes tradicionale. 

  

Si mundet që dikush të mendojë drejt mbi ҫështjet etike dhe sociale që e mundojnë  
familjen? Natyrisht, duke parë qartë mbi të vërtetat, të cilat qëndojnë si modele të  

pandryshueshme për identitetin, vlerat dhe qëllimin e njeriut, bashkimit të tij në martesë dhe  

familjes në shoqëri.  
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Religjioni i Krishterë shpall se ka norma dhe standarte absolute për njeriun, martesën,  

familjen dhe shoqërinë. Këto modele sipas këndvështrimit tim, rrjedhin si rezultat i mësimeve  

dhe vlerave të cilat i marrim nga Shkrimet e Shenjta dhe vlerat më të mira të cilat i kemi  

trashëguar nga paraardhësit dhe prindërit tanë, të cilat i njohim si vlerat tradicionale të 

familjes.  

 

Shenjtëria e martesës, harmonia mes burrit dhe gruas, besnikëria, dashuria, falja,  

shërbimi si sjellje, babai dhe nëna, të cilët mësojnë dhe edukojnë bijtë dhe bijat e tyre, fëmijë të  

cilët nderojnë prindin, kultivimi i vlerave të besimit në Zot, dashuria për të afërmin, të qenurit  

një qytetar model, të qenurin bujar apo altruist dhe dashuria për shtetin dhe kombin janë  

mësimet bazë, të cilat unë si Pastor, përgjatë 27 viteve të mia në këtë shërbim të nderuar ndaj  

individit, familjeve dhe kombit i kam mësuar me përpikmëri. 

 

Të jetuarit duke u mbështetur mbi parimet e tolerancës dhe bashkëjetesës mes  

individëve, familjeve dhe grupeve të cilat kanë përqasje të ndryshme mbi jetën, seksualitetin  

dhe orientimin seksual, nuk nënkupton dorëheqjen nga pikëpamja, apo bindjet individuale, të  

cilat lidhen me moralin fetar dhe etik mbi jetën. 

  

Unë mund të kem miq gay, komshinj, të afërm, mund t’i takoj apo të shkoj për vizitë në  

shtëpinë e tyre, t’i dua si anëtarë të familjes, ose t’i respektoj dhe nderoj si pjesëtarë të  

komunitetit dhe në të njëjtën kohë të luftoj për ruajtjen e martesës tradicionale, siҫ e njeh ҫdo  
qytetërim në ҫdo epokë të shoqërisë; martesa midis një burri dhe një gruaje. 
 

Sa i përket termit “sëmundje” dhe “egoizmi etik”, thënë nga unë pasi pyetjes së  

gazetares në lidhje me qëndrimin tim të bazuar në doktrinën kishtare, biblike dhe në atë që  

unë realisht besoj dhe besimi është i garantuar nga neni 24 i Kushtetutës. Kam thënë se: “Të  

jesh gay nuk është sëmundje”, duke cilësuar që në fillim të komunikimit tim, që të qenurit gay  

nuk është sëmundje fizike, gjenetike, apo e trashëguar. Fatkeqësisht, ju e keni hequr citimin tim  

të plotë, duke hequr materialin referencial nga unë, duke e transformuar kuptimin dhe duke e  

keqpërdorur, në mënyrë që akuza që më ngrihet prej jush të marrë kuptim. Kam thënë se: 

“Sëmundja e tyre është egoizmi etik...” Termi 'sëmundje' është një term i njohur në gjuhën e 

përditëshme kur përdoret sikundër unë e kam përdorur, jo duke iu referuar një sëmundjeje fizike, 

gjenetike, apo të trashëguar. 

 

Për shembull, themi “shoqëri e sëmurë” kur gjërat nuk shkojnë mirë në shoqëri. Ajo është e  

sëmurë nga xhelozia. Ky person është i sëmurë nga indiferentizmi. Për dikë që është pas parasë, 

themi se është i sëmurë pas parasë. Për dikë tjetër themi: i sëmurë pas pushtetit, pas sportit...  

pas bixhozit... Për dikë kemi dëgjuar të thuhet: i sëmurë nga dashuria... Natyrisht që të gjitha  

këto mund t'i thoshte Aristoteli, por ai si konstruktor i idesë së ndërtimit të qytetit moral dhe  
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ligjor, nga të gjitha veçoi ‘Egoizmin Etik’, çka thjeshtësisht do të thotë: Dashuria për veten mbi  

çdo gjë tjetër. Egoizmi etik, si term është përdorur në një kontekst të caktuar. Kontekst nuk  

është ‘orientimi i ndryshëm seksual i LGBTIQ+’, siҫ dhe e kam cituar në emisionin Shqipëria 

Live, datë 09.06.2021, në minutën 7:08: “Të jesh Gay nuk është sëmundje.” Mbi orientimin 

seksual ndryshe të LGBTQ+ jam shprehur se: “këta njerëz veprojnë në përputhshmëri me lirinë 

e tyre.” 

 

“Egoizmi etik” është përdorur nga unë mbi premisën e kërkesës së këtyre individëve për  

të ndryshuar nocionet thelbësore të familjes: mami dhe babi... dhe ndryshimet që i imponohen  

kushtetutës, pasi këto kërkesa kërkojnë ndërhyrje dhe ndryshime në Kushtetutën e Shqipërisë.  

Dhe theksoj, këto kërkesa nuk drejtohen vetëm për komunitetin LGBTQ+, por kërkohen t’i  
imponohen gjithë shoqërisë. Këtu e kam fjalën për pjesën më të madhe të shoqërisë. Ky  

egoizëm e zhvesh njeriun nga përgjegjësia të njohë dhe pranojë ligjet morale dhe civile të  

shoqërisë si rregullatorët, ruajtësit e jetës së njeriut, familjen dhe shoqërinë.  

Ky egoizëm, Martin Luter King do të thoshte “e vendos njeriun si kandidat për  

mosqenien”, asgjësimin e njeriut, duke e zhvendosur atë nga përgjegjësia të dojë të tjerët,  

mbylljen e tij brenda një vitrine të padepërtueshme të krijuar nga egoizmi. Në këtë kontekst,  

egoizmi ndërton një projekt. Kërkesat e parashtruara të këtë projekt, janë ndryshimi në  

aspektin ligjor të nocioneve ‘Mami’ dhe ‘Babi’ në ‘Prindi 1’ dhe ‘Prindi 2’. 
Arsyeja pse kam mbrojtur nocionin ‘Mami’ dhe ‘Babi’ lidhet pazgjidhshmërisht me  

konceptin doktrinor Judeo-Kristian dhe ruajtjen e vlerave të martesës dhe familjes 

tradicionale………”. 

 

 Në adresën zyrtare të KMD-së u dërgua e-maili i datës 05.07.2021 nga ana e Reverend P. 

H., drejtues i PEF
5
 (Pentecostal European Fellowship). 

 

Rev. P.H. vë në dukje faktin se është informuar mbi procedurën administrative që  Komisioneri 

është duke ndjekur për shqyrtimin e ankesës së sipërcituar, ku pretendohet diskriminim ndaj 

komunitetit LGBTI, nga ana e A.P.  

Në shkresë theksohet fakti se A. P. ka afirmuar pozitat etike të Kishës Protestante Evangjeliste, 

duke vënë në dukje standardet biblike për një familje dhe shoqëri të shëndetëshme, e drejtë kjo 

që çdo qytetar ka në të gjitha shoqëritë demokratike. 

Drejtuesi i PEF vë në dukje faktin se fillimi i procedurës administrative nga KMD për A.P. ka 

krijuar shqetësim në rradhët e kësaj organizate, që përfaqëson 6 milion besimtarë të komunitetit 

kristian në Evropë, duke përfshirë këtu edhe kishat pentekostale (protestante-evangjeliste) në 

Shqipëri. Në këtë kontekst, Rev. P.H.  kërkon nga Komisioneri, ndërprerjen e menjëhershëm të 

shqyrtimit të çështjes ndaj A.P.  

                                                           
5
 PEF është një organizatë jo fitimprurëse e 60 kishave në 37 vende europiane, me qendër në Bruksel, Belgjikë. 
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- Në përgjigje të e-mailit të sipërcituar, KMD iu drejtua PEF-it, nëpërmjet shkresës nr. 

968/3, datë 12.07.2021, ku e informon mbi ankesën nën shqyrtim, si dhe e bën me dije  

mbi faktin se liria e shprehjes dhe besimit fetar, janë të drejta themelore të njeriut, të 

cilave ligji u garanton mbrojtje të veçantë nga diskriminimi, në lidhje me ushtrimin e 

lirisë së ndërgjegjes dhe të fesë. Përjashtimisht, kufizimi i kësaj të drejte, lejohet vetëm 

kur ekziston një përligje e arsyeshme dhe objektive, e vendosur me ligj për një interes 

publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. 

 

 Në vijim të proçedurave hetimore, nëpërmjet shkresës nr. 927/4, datë 06.08.2021, të KMD-së, 

palët u njoftuan për seancë dëgjimore, e cila u vendos të realizohet në datën 02.09.2021, ora 

11:30, pranë Zyrës së KMD-së. Në kushtet kur, zarfi me shkresën e sipërcituar u kthye 

mbrapsht nga shërbimi postar me shënimin “Refuzuar”, KMD ia dërgoi këtë shkresë A.P.s, në 

version elektronik, nëpërmjet e-mailit zyrtar, në datën 10.08.2021. 

 

- A.P. nuk u paraqit në seancë dëgjimore. Në këtë seancë u paraqitën vetëm znj. Xh.K. dhe 

përfaqësuesja ligjore e shoqatës Aleanca LGBTI, të cilat, në mungesë të palës tjetër, ranë 

dakord me përfaqësuesit e KMD-së, që seanca të zhvillohej në një ditë tjetër. 

 

 Në vijim të proçedurave hetimore, nëpërmjet shkresës nr. 1267 prot., datë 09.09.2021, të 

KMD-së, palët u njoftuan për seancë dëgjimore, e cila u vendos të realizohet në datën 

16.09.2021, ora 11:30, pranë Zyrës së KMD-së. Në kushtet kur, zarfi me shkresën e 

sipërcituar u kthye mbrapsht nga shërbimi postar me shënimin “Refuzuar”, KMD ia dërgoi 

këtë shkresë A.P., në version elektronik, nëpërmjet e-mailit zyrtar, në datën 13.09.2021.  

 

- Në kushtet kur, pala ankuese njoftoi për pamundësi pjesëmarrjeje në këtë seancë për arsye 

shëndetësore dhe kërkoi shtyrjen në një datë të mëvonshme të seancës, KMD iu drejtua A.P., 

nëpërmjet e-mailit të datës 15.09.2021, ku e njofton për sa më sipër.  

  

III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit të 
shqyrtimit të çështjes. 

Në përfundim të shqyrtimit të ankesës nr. 117, datë 17.06.2021,  Komisioneri jep vlerësimin dhe 

gjykimin e tij, vetëm për ato çështje, të cilat bëjnë pjesë në kompetencat, që këtij institucioni, i 

atribuohen nga ligji nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar. 

A. Lidhur me trajtimin e padrejtë, të pabarabartë e të pafavorshëm. 

Në emisionin “Shqipëria Live”, të zhvilluar në datën 09.06.2021, tema e diskutimit në studio ka 

qenë inisiativa e organizatës Stonewall, me qendër në Londër, Angli, në mbrojtje të të drejtave të 

komunitetit LGBTI, lidhur me përdorimin e terminologjisë “Prindi 1 dhe Prindi 2” në 

dokumentet zyrtare, si opsion i mundshëm krahas versionit terminologjik të përdorur deri më sot 
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“Amësi dhe Atësi”. Në studio kanë qenë të ftuar A.P., gazetarja Zh. Gj., si dhe në lidhje të 

drejtpërdrejtë (online) kanë qenë avokati A. H., znj. L. R. dhe znj. R. Sh., banuese në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës dhe aktiviste e komunitetit LGBTI. 

Për sa më sipër, gjatë analizimit të kujdesshëm të bisedës së zhvilluar me A.P. gjatë këtij 

emisioni, Komisioneri konstatoi se nga minuta 07:08 deri në minutën 08:08, ai është shprehur si 

më poshtë:  

“Deri tani, kurrë, asnjëherë nuk e kam parë homoseksualin apo lezbiken si njerëz të sëmurë, 

madje kam luftuar me konceptin që të qenurit "gay" është sëmundje. Nuk është sëmundje. Por, 

ndërsa shikoj një avancim të axhendës së komunitetit LGBTIQ në botë përmes një propozimi për 

një eksperiment social shoqëror për gjithë shoqërinë, pra që kalon konturet dhe kornizat e 

komunitetit LGBTIQ, unë sot po deklaroj që këta individë dhe ky komunitet dhe këto nisma janë 

nisma që vijnë nga një komunitet i sëmurë dhe unë po i them se cila është sëmundja, sëmundja 

është një egoizëm i pashembullt etik. Qendra e këtyre njerëzve është vetja e tyre dhe janë kaq 

egoistë saqë kërkojnë t’i japin fëmijëve të brezit që vjen duke i hequr atyre të drejtën që ata vetë 

kanë pasur, pra lënë fëmijët pa një babë apo pa një nënë, duke u dhënë dy nëna ose dy 

baballarë. Ose duke i hequr fare të drejtën e të pasurit një babë ose një nënë, duke i lënë dy 

prindër……….” 

Për sa më sipër, sikurse rezulton edhe nga biseda e zbardhur në kontekstin origjinal, rezulton se 

A.P. e shpreh mjaft qartë faktin se ai nuk është dakord me idenë se komuniteti LGBTI është një 

komunitet i sëmurë, në pikëpamjen e asaj që përfaqëson. A.P. e deklaron mjaft qartë faktin se ka 

luftuar kundër konceptit se të qenurit “gay” është sëmundje, duke e ritheksuar sërisht se “nuk 

është sëmundje”. 

Nga analiza e deklaratës së tij, A.P. nuk bie dakord me propozimin e bërë nga organizata 

ndërkombëtare Stonewall
6
, mesazhi i së cilës është përcjellë edhe në Shqipëri, sikurse edhe në 

shumë vende të tjera europiane, ku kërkohet që të përdoret përveç opsionit “Amësi, Atësi” edhe 

opsioni “Prindi 1 dhe Prindi 2”. Një propozim i tillë është bërë për ata prindër homoseksualë, të 

cilët në bazë të legjislacioneve të vendeve të ndryshme europiane, kanë të drejtë të adoptojnë 

fëmijë dhe duan të identifikohen në dokumente zyrtare si prindër të këtyre fëmijëve. A.P., i cili 

është një përfaqësues i fesë, nuk bie dakord me një propozim të tillë, duke e konsideruar në 

vetvete si një sëmundje, që konsiston në një “egoizëm të pashembullt etik”. Pra, në vetëvete, 

sëmundja, për të cilën bën fjalë A.P., i nisur nga mendimi i tij personal, si dhe i frymëzuar nga 

bindja e tij, fetare, është i ashtuquajturi “egoizëm i pashëmbullt etik” i shoqatës/organizatës, që 

ka kryer një propozim të tillë, i cili është përcjellë edhe në Shqipëri.  

                                                           
6
 Organizata Stonewall me qendër në Londër, Angli, është një organizatë e krijuar nga dhe në ndihmë të komunitetit 

LGBTI. 
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Komisioneri gjykon se në asnjë rast, fjalët e A.P. në këtë bisedë, nuk mund të konsiderohen dhe 

interpretohen si cënim i anëtarëve të komunitetit LGBTI, me idenë se ata janë konsideruar “të 

sëmurë” apo që vuajnë nga “një sëmundje” si pasojë e orientimit të tyre seksual, identitetit të tyre 

gjinor, apo çdo shkaku tjetër, që në vetëvete lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë me 

këtë komunitet. 

Komisioneri gjykon se mosdakordësia e A.P., me një propozim të tillë, të ngritur nga shoqata 

Stonewall, është e ndikuar nga bindja e tij fetare dhe e mbështetur fuqimisht në përcaktimet e 

Biblës. Sikurse theksohet edhe në prapësimet e A.P. drejtuar Komisionerit, arsyeja pse ai ka 

mbrojtur nocionin “atësi” dhe ”amësi”, lidhet pazgjidhshmërisht me konceptin doktrinor Judeo-

Kristian dhe ruajtjen e vlerave të martesës dhe familjes tradicionale. Në prapësimet e tij, A.P. 

shprehet gjithashtu se: “Unë mund të kem miq gay, komshinj, të afërm, mund t’i takoj apo të 

shkoj për vizitë në shtëpinë e tyre, t’i dua si anëtarë të familjes, ose t’i respektoj dhe nderoj si 

pjesëtarë të komunitetit dhe në të njëjtën kohë të luftoj për ruajtjen e martesës tradicionale, siҫ e 
njeh ҫdo qytetërim në ҫdo epokë të shoqërisë; martesa midis një burri dhe një gruaje…… 

Çfarë mëson Bibla për martesën? Martesa është bashkimi civil mes një burri dhe një gruaje.  

Testamenti i Vjetër: “Kështu Perëndia krijoi njeriun simbas shëmbëlltyrës së vet, sipas 

shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e femrën.” Zanafilla 1:27 Dhe njeriu tha: "Kjo 

së fundi është kocka e kockave të mia dhe mishi i mishit tim. Ajo do të quhet grua sepse është 

nxjerrë nga burri". Për këtë arsye njeriu do të braktisë babanë dhe nënën e tij dhe do të bashkohet 

me gruan e tij, dhe do të jenë një mish i vetëm.” Zanafilla 2:23-24”. 

Bibla dhe tradita Judeo-Kristiane, qartësisht, mësojnë se “koncepti prind” përbëhet nga  

dy persona me gjini të ndryshme; përkatësisht një burrë dhe një grua, që janë babi dhe mami.” 

A.P. thekson faktin se Bibla dhe tradita Judeo-Kristiane, mësojnë qartësisht se “koncepti prind” 

përbëhet nga dy persona me gjini të ndryshme, përkatësisht një burrë dhe një grua, që janë nëna 

dhe babai. Ai thekson faktin se komunikimi i tij në media, lidhur me tema të tilla,  

mbështetet besnikërisht në doktrinën dhe mësimin e Shkrimeve të Shenjta. Ai sqaron 

shprehimisht se komunikimi i tij ka qenë doktrinalisht i saktë, etikisht korrekt, duke theksuar se 

qëndrimi i tij ka qenë të ruajë strukturën e martesës mes një burri dhe një gruaje dhe vlerat e 

familjes tradicionale. 

Komisioneri çmon se bindja fetare e A.P. nuk pajtohet me propozimin e shoqatës Stonewall, por 

në asnjë rast nuk ka tentuar të cilësojë komunitetin LGBTI si komunitet të sëmurë, në kuptimin e 

mirëfilltë të kësaj shprehjeje. 
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Për sa më sipër, A.P. është shprehur se ato që ai ka shprehur në emision, janë të mbështetura tek 

liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë. Këto liri janë të garantuar nga legjislacioni shqiptar dhe ai 

ndërkombëtar. 

 

Kështu, në nenin 15, pika 1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikohet se: “1. Të 

drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme 

dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik.” 

 

Në pikat 1 dhe 2 të nenit 24 të Kushtetutës parashikohet shprehimisht se:  

 

1. “Liria e ndërgjegjes dhe e fesë është e garantuar. 

2. Secili është i lirë të zgjedhë ose të ndryshojë fenë ose bindjet, si dhe t’i shfaqë ato 

individualisht ose kolektivisht, në publik ose në jetën private, nëpërmjet kultit, arsimimit, 

praktikave ose kryerjes së riteve.” 

Në nenin 18 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, parashikohet se: Çdokush ka të 

drejtën e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe fesë; kjo e drejtë përfshin lirinë për të ndryshuar 

fenë ose besimin e tij, dhe lirinë për të shfaqur fenë ose besimin e tij, qoftë vetëm ose në bashkësi 

me të tjerët, publikisht apo privatisht, në mësimdhënie, praktikë, adhurim dhe rit.” 

Angazhimi i Deklaratës Universale ndaj të drejtës themelore të lirisë së fesë ose besimit u 

mishërua në nenin 18 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (PNDCP). Neni 

18 i Paktit parashikon: “1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe fesë. Kjo e 

drejtë përfshin lirinë për të pasur ose për të adoptuar një fe ose besim sipas zgjedhjes së tij, dhe 

lirinë, individualisht ose në bashkësi me të tjerët, publikisht ose privatisht, për të shfaqur fenë 

ose besimin e tij në adhurim, respektim, praktikë dhe mësimdhënie. 2. Askush nuk duhet t'i 

nënshtrohet detyrimit që do të cenonte lirinë e tij për të pasur ose për të adoptuar një fe ose 

besim sipas zgjedhjes së tij. 3. Liria për të manifestuar fenë ose bindjet e dikujt mund t'i 

nënshtrohet vetëm atyre kufizimeve që përcaktohen me ligj dhe janë të nevojshme për të mbrojtur 

sigurinë, rendin, shëndetin ose moralin publik ose të drejtat dhe liritë themelore të të tjerëve.” 

Neni 9, i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut parashikon shprehimisht lirinë e 

mendimit, ndërgjegjes dhe fesë. Në këtë kontekst, kjo dispozitë parashikon shprehimisht: 

“1.Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes e të fesë; kjo e drejtë nënkupton  

lirinë për të ndryshuar fenë ose besimin dhe lirinë, qoftë individualisht ose kolektivisht, 

publikisht ose  privatisht nëpërmjet kultit, mësimdhënies, praktikave dhe kryerjes së riteve.  

2. Liria e shfaqjes së fesë së tij ose besimeve të dikujt nuk mund t’i nënshtrohet kufizimeve të  

tjera, përveç atyre të parashikuara nga ligji dhe që përbëjnë masa të nevojshme në një shoqëri  

demokratike në interes të sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit publik, të shëndetit ose të 

moralit ose  për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve.”  

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


 

12 
                                                                                               

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr. 27, Kodi Postar 1001, Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

 

 

Neni 9 § 1 i Konventës është i përqendruar në dy drejtime, ku i pari konsiston në të drejtën e 

zotërimit të një besimi dhe tjetri për të drejtën e shfaqjes së këtij besimi. Në çështjen Ivanova 

kundër Bullgarisë, GJEDNJ shprehet se: “Kjo e drejtë është absolute dhe e pakushtëzuar; shteti 

nuk mund të ndërhyjë tek ajo, për shembull, duke diktuar çfarë të besojë një person apo të 

ndërmarrë hapa shtrënguese për ta bërë personin të ndryshojë besimet…”. Në çështjen Eweida 

dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar (2013), përcaktohet se: “….çdo kufizim që 

vendoset mbi lirinë e dikujt për të shfaqur fenë ose besimin duhet të përcaktohet me ligj dhe të 

jetë i nevojshëm në një shoqëri demokratike, në ndjekje të një apo më shumë synimeve legjitime 

të parashtruara aty…”. 

Në nenin 10 të KEDNJ-së parashikohet shprehimisht: 

 “1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe lirinë  

për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa 

marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon Shtetet që të kërkojnë liçencimin e ndërmarrjeve të 

transmetimit  kinematografike ose televizive. 

 2. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u nënshtrohet atyre  

formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të 

nevojshme  në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial 

ose sigurisë publike,  për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për mbrojtjen e shëndetit 

ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar përhapjen e 

të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit 

gjyqësor.” 

Në interpretim të dispozitave të sipërcituara, A.P., në thëniet e tij, në emisionin “Shqipëria Live”, 

të zhvilluar në datën 09.06.2021, ka shfaqur dhe reflektuar bindjet e tij fetare, të materializuara 

në një mendim mosdakordësie, lidhur me propozimin e shoqatës Stonewall. Ai ishte i ftuar në 

këtë emision për të dhënë mendimin e tij, për një objekt të caktuar diskutimi dhe në rastin 

konkret ka dhënë një mendim të kundërt me atë, që propozohej nga shoqata LGBTI. Mendimi i 

A.P.  ka qenë një mendim personal, i cili është i mbështetur në bindjen e tij fetare, të cilën ai e ka 

shfaqur lirisht dhe publikisht, në formën e kundërshtimit të propozimit të Stonewall.  

Në çështjen Eweida dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, (2013)
7
 § 81, GJEDNJ 

përcakton se: “Që bindja personale, ose kolektive të përfitojë nga e drejta “e lirisë së mendimit, 

ndërgjegjes dhe fesë”, ajo duhet të arrijë një nivel të caktuar bindës, serioziteti, kohezioni dhe 

rëndësie. Po qe se ky kusht përmbushet, detyra e shtetit për asnjanësi dhe paanshmëri është e 

                                                           
7
 Eweida dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, (2013) i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, ku 

përcaktohet detyrimi i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të mbrojtur të drejtat fetare të individëve sipas 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
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papajtueshme me ndonjë kompetencë të shtetit për të vlerësuar legjitimitetin e besimeve fetare 

apo të mënyrave me të cilat shprehen këto besime”. 

Për sa më sipër, liria për të manifestuar fenë ose bindjet fetare mund t'i nënshtrohet vetëm atyre 

kufizimeve që përcaktohen me ligj dhe janë të nevojshme për të mbrojtur sigurinë, rendin, 

shëndetin ose moralin publik ose të drejtat dhe liritë themelore të të tjerëve. Në këtë kontekst, 

Komisioneri gjykon se fjalët e A.P. nuk kanë cënuar në asnjë rast sigurinë, rendin, moralin 

publik apo të drejtat dhe liritë themelore të të tjerëve.  

Shoqata Aleanca LGBTI ka pretenduar se fjalët e A.P. në këtë emision përbëjnë gjuhë urrejtje 

ndaj komunitetit LGBTI. Për sa më sipër, Komiteti i Ministrave, i Këshillit të Evropës ka dhënë 

përcaktimin e tij mbi gjuhën e urrejtjes në Rekomandimin 97(20), ku  “gjuha e urrejtjes” 

përcaktohet si: “Termi “gjuhë urrejtjeje” do të kuptohet si mbulim i të gjitha formave të 

shprehjes që përhapin, nxisin, ose justifikojnë urrejtjen racore, ksenofobinë, antisemitizmin ose 

forma të tjera urrejtjeje të bazuara në intolerancë, duke përfshirë: intolerancën e shprehur nga 

nacionalizmi agresiv dhe etnocentrizmi, diskriminimi dhe armiqësi kundër pakicave, 

emigrantëve dhe njerëzve me origjinë emigrante.”  

Në pikën 8, të nenit 3, të LMD, të ndryshuar, parashikohet gjithashtu se: “Gjuha e urrejtjes” 

është çdo formë e shprehjes në publik, me çdo mjet, e promovimit, nxitjes së denigrimit, urrejtjes 

ose shpifjes, çdo shqetësim, fyerje, stereotip negativ, stigmatizim ose kërcënim ndaj një personi 

ose grupi personash, si dhe çdo justifikim i të gjitha formave të shprehjes e bazuar në një listë 

joshteruese të shkaqeve, sipas nenit 1 të këtij ligji.” 

Për sa më sipër, Komisioneri gjykon se thëniet e A.P. nuk kanë patur qëllim nxitjen e denigrimit, 

urrejtjes apo shpifjes kundër komunitetit LGBTI, si dhe në asnjë rast nuk konsistojnë në 

shqetësim, fyerje, spereotip negative, stigmatizim ose kërcënim ndaj këtij komuniteti. A.P. ka 

shprehur një mendim personal, nisur nga pozicioni dhe bindja e tij fetare, mbi një temë të 

caktuar, për të cilën ishte ftuar të diskutonte me pjesëmarrësit e tjerë, pa patur në thelb asnjë 

tendencë negative ndaj komunitetit LGBTI në tërësi. Komisioneri gjykon se kundërshtimi në 

parim i propozimit të përcjellë nga shoqata e huaj Stonewall, duke e konsideruar si “egoizëm të 

pashëmbullt etik” nuk përmban në vetëvete elemente të gjuhës së urrejtjes ndaj komunitetit 

LGBTI. 

Në këtë kontekst, Komisioneri gjykon se A.P. nuk e ka diskriminuar komunitetin LGBTI, në 

formën e gjuhës së urrejtjes, për shkaqet e pretenduara në ankesë. 
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PËR KËTO ARSYE: 

 

Mbështetur  nenin 1, nenin 3, pika 1, nenin 7, pika 1, nenin 32, pika 1, gërma a), si dhe nenin 33, 

pikat 10-11, të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, i ndryshuar,  

 

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

V E N D O S I: 

 
1. Konstatimin e mosdiskriminimit të komunitetit LGBTI, në formën e gjuhës së urrejtjes, 

për shkak orientimit seksual, identitetit gjinor, karakteristikave të seksit, përkatësisë 

prindërore dhe përgjegjësisë prindërore, nga ana e A.P. 

  

2. Kundër këtij Vendimi lejohet ankim, brenda 45 ditëve, pranë Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. 

 

 

           KOMISIONER  
 
 
 

            Robert GAJDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkak - “orientimi seksual”, “identiteti gjinor”,  
“karakteristika të seksit”, “përkatësi prindërore,” dhe “përgjegjësi prindërore”; 
Fusha – Të mira dhe Shërbime 

Lloji i vendimit - mosdiskriminim 
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